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.ʺΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ...ʺ
«...παρέστησεν εαυτόν ζώντα µετά το παθείν
αυτόν εν πολλοίς τεκµηρίοις»
Όλο το νόηµα της χριστιανικής ζωής πηγάζει από την Ανάσταση του Χριστού. Σύµφωνα
µε τον απ. Παύλο, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι µάταιη η πίστη µας, κι εµείς, οι
χριστιανοί, είµαστε «ελεεινότεροι πάντων ανθρώπων» (Αʹ Κορ. 15, 19), γιατί
αγωνιζόµαστε, µε στερήσεις και κόπους, να κερδίσουµε µιαν άλλη ζωή, που δεν είναι
δυνατό να µας δοθεί. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ζει ακόµη η αµαρτία. Στην προς
Ρωµαίους επιστολή γράφει ότι «εβασίλευσεν η αµαρτία εν τω θανάτω» (Ρωµ. 5, 21). Ο
θάνατος µας κάνει φίλαυτους. Οι ασθένειες µας γεµίζουν µε φόβους και υποψίες, οι
οποίες µας στρέφουν στην παράλογη µέριµνα του σώµατος, απʹ την οποία πηγάζει όλος
ο κατάλογος των κακών. Ο Χριστός όµως ανέστη και µας έδωσε τη δυνατότητα κι εµείς
να αναστηθούµε, συνδεόµενοι µε το σώµα της εκκλησίας, του οποίου Αυτός είναι
κεφαλή.
Το δώρο της Ανάστασης
Η Ανάσταση του Χριστού είναι κοινό δώρο σε όλο το ανθρώπινο γένος, θα τη γευθούµε
όλοι, δίκαιοι και άδικοι, πιστοί και άπιστοι, χριστιανοί και αλλόθρησκοι, ορθόδοξοι και
αιρετικοί. Αυτό, όµως, που πρέπει να µας βάζει πάντα σε εγρήγορση, είναι ότι η
Ανάσταση δεν ταυτίζεται µε τη σωτηρία µας, όπως συνήθως εννοούµε τη σωτηρία, ως
απόλαυση, δηλαδή, του Παραδείσου. Λεπτολογώντας λίγο περισσότερο τα πράγµατα
πρέπει να πούµε ότι η «κοινή ανάσταση» θα είναι η σωτηρία της φύσεως µας, αλλά όχι ό
δοξασµός των υποστάσεων µας. Τότε, όλων µας τα σώµατα καί οι ψυχές θα
θεραπευθούν. Το κακό µε οποιαδήποτε µορφή θα καταργηθεί. Τα σώµατα θα
αποκτήσουν αφθαρσία, οι ψυχές θα απαλλαγούν από τίς µνήµες του κακού, θα
αποκτήσουν την επίγνωση των αγαθών καί οί δυνάµεις τους θα κινούνται σύµφωνα µε
το λόγο για τον οποίο κτίσθηκαν από το Θεό. Όλα αυτά όµως θα γίνουν ανεξάρτητα από
τη θέληση µας, οπότε δε θα εξασφαλίζουν την απόλαυση του Παραδείσου. Η δωρεά του
Χριστού σε µας δεν είναι απλά και µόνο η κατάργηση του κακού, αλλά η δυνατότητα να
αποκτήσουµε τη ζωή Του, να γίνουµε «συγκληρονόµοι Χριστού». Αυτή τη δωρεά θα την
απολαύσουν όσοι µε ελευθερία, κινούµενοι µε καθαρό λογισµό και αγάπη για το Χριστό,
προσπάθησαν να ρυθµίσουν τη ζωή Τους σύµφωνα µε το λόγο Του.
Οι µάρτυρες της Αναστάσεως
Ο άγιος Μάξιµος ο όµολογητής µας λέει ότι ο Χριστός βρίσκεται κρυµµένος µέσα στις
εντολές Του. Όποτε, όποιος τις τηρεί «εν όλη καρδία» ενώνεται µαζί Του. Αυτοί που
ενώνονται µε το Χριστό, µε την άσκηση των ευαγγελικών εντολών, γίνονται, µέσα στην
ιστορία της Εκκλησίας, µάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Προεξάρχοντες, βέβαια,
των µαρτύρων της Αναστάσεως του Χριστού είναι οι Μυροφόρες και οι Μαθητές του
Χριστού.
Ο ευαγγελιστής Λουκάς µας πληροφορεί, στην αρχή του βιβλίου των Πράξεων, που
σήµερα διαβάζεται στους ναούς, ότι ο Χριστός, µετά την Ανάστασή Του, εµφανιζόταν
στους µαθητές Του «εν πολλοίς τεκµηρίοις» επί σαράντα µέρες. Έτρωγε µαζί τους, τους
δίδασκε, έδινε εντολές, τους µιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό ότι
µετά την Ανάστασή Του δεν εµφανιζόταν πλέον στο πλήθος των Εβραίων. Δε
συνοµιλούσε µε αυτούς πού δεν µπορούσαν να χωρέσουν στην καρδιά τους το λόγο Του.
Επικοινωνούσε µόνο µε τους µαθητές Του, γιατί αυτοί είχαν τις προϋποθέσεις να Τον
δουν Αναστάντα. Οι µαθητές, παρά το φόβο που είχαν, λόγω του µίσους των σταυρωτών

του Χριστού, παρά, επίσης, την ελλιπή κατανόηση κάποιων βασικών πτυχών του
µυστηρίου της σωτηρίας, είχαν καθαρότητα ψυχής. Ήταν εκλεκτά σκεύη του Αγίου
Πνεύµατος, το οποίο ενεργούσε µέσα τους, καί πριν από την Πεντηκοστή, µε το λόγο του
Χριστού. Ο Χριστός, άλλωστε, τους είχε πει: «υµείς καθαροί έστε διά τον λόγον όν
λελάληκα υµίν» (Ίωάνν. 15, 3).
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µαθητές, ενώ έβλεπαν το Χριστό αναστηµένο, είχαν ακόµη
ανάγκη διδασκαλίας καί επιπλέον ενισχύσεως. Είχαν αποκτήσει πείρα πολλών
καταστάσεων, διότι πέρασαν τον πειρασµό του πάθους, µε την προδοσία του Ιούδα καί
την άρνηση του Πέτρου, είδαν, µετά την ανάσταση, την απιστία του Θωµά και τον τρόπο
της επιστροφής του στην πίστη, καί πείστηκαν «εν πολλοίς τεκµηρίοις» γιʹ αυτά πού τους
δίδαξε ο Χριστός. Όµως, παρά ταύτα, ήταν ακόµη άνθρωποι φοβισµένοι και αδύναµοι. Γιʹ
αυτό ο Χριστός τους θυµίζει ότι πρόκειται να βαπτισθούν «εν Πνεύµατι Αγίω ου µετά
πολλάς ηµέρας» και ότι θα γίνουν µάρτυρές Του, αφού λάβουν δύναµη «έπελθόντος του
Αγίου Πνεύµατος».
Κι εµείς, για να αποκτήσουµε βέβαιη πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, χρειαζόµαστε
το «Βάπτισµα του Πνεύµατος», την ενεργοποίηση της χάριτος του Βαπτίσµατος καί του
Χρίσµατος, προκειµένου εν έπιγνώσει να λέµε: «ανάστασιν Χριστού θεασάµενοι...».
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. α 1-8)
Ο αναστάς Κύριος
Τὸν µὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάµην περὶ πάντων͵ ὦ Θεόφιλε͵ ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν
τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡµέρας ἐντειλάµενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύµατος ἁγίου οὓς
ἐξελέξατο ἀνελήµφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα µετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν
πολλοῖς τεκµηρίοις͵ δι΄ ἡµερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόµενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ
τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καὶ συναλιζόµενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύµων µὴ
χωρίζεσθαι͵ ἀλλὰ περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ µου· ὅτι Ἰωάννης
µὲν ἐβάπτισεν ὕδατι͵ ὑµεῖς δὲ ἐν πνεύµατι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ µετὰ πολλὰς ταύτας
ἡµέρας. Οἱ µὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες͵ Κύριε͵ εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ
ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς͵ Οὐχ ὑµῶν ἐστιν γνῶναι
χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ· ἀλλὰ λήµψεσθε δύναµιν
ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύµατος ἐφ΄ ὑµᾶς͵ καὶ ἔσεσθέ µου µάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴµ
καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαµαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Στο πρώτο βιβλίο, Θεόφιλε, µίλησα για όλα, όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να
διδάσκει, µέχρι την ηµέρα που ανελήφθει, αφού έδωσε δια του Αγίου Πνεύµατος εντολές
στους αποστόλους, που είχε διαλέξει. Σʹ αυτούς παρουσιάστηκε ζωντανός µετά το πάθος
του µε πολλές αποδείξεις, διότι επί σαράντα ηµέρες παρουσιαζόταν σʹ αύτούς και
µιλούσε για τη βασιλεία του Θεού. Καί καθʹ όν χρόνο τους συναναστρεφόταν, τους
παρήγγειλε να φύγουν από τα Ιεροσόλυµα αλλά να περιµένουν την υπόσχεση του
Πατέρα, την οποίαν, είπε, «Ακούσατε από εµένα, ότι ο µεν Ιωάννης βάπτισε µε νερό,
αλλά εσείς θα βαπτιστείτε µε Πνεύµα Αγιον, ύστερα από λίγες ηµέρες». Όταν λοιπόν
ήταν συγκεντρωµένοι τον ρωτούσαν, «Κύριε, µήπως αυτός είναι ο καιρός που θα
αποκαταστήσεις τη βασιλεία του Ισραήλ;». Αυτός τους είπε, «Δεν είναι δική σας υπόθεση
να ξέρετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους όρισε ο Πατέρας κατά τη δική του
εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναµη, όταν έλθει το Άγιο Πνεύµα επάνω σας, και θα είστε
µάρτυρές µου στην Ιερουσαλήµ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και Σαµάρεια και µέχρι τα
πέρατα της γης».

«ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ»
Μέ τη χάρη του Θεού, εφτάσαµε στο τέρµα του δρόµου, που έβαλε η αγία Εκκλησία µας
στα πνευµατικά τέκνα της µε το άνοιγµα του Τριωδίου: να περπατήσουν δηλαδή µε
άσκηση και να παλέψουν µε την αµαρτία καί τον πατέρα της αµαρτίας, το σατανά. Όσοι
εσταύρωσαν τον εαυτό τους, µαζί µε τα πάθη και τις αµαρτωλές επιθυµίες, αυτές τις
ώρες περνούν, µε µια κρυφή ευφροσύνη, απʹ το σταυρώσιµο Τριώδιο, στο αναστάσιµο.
Όσοι ακολούθησαν τις αγίες µέρες της Μεγάλης Εβδοµάδος -µε τις ιερές Ακολουθίες της
αγίας Εκκλησίας µας- τις ταπεινώσεις και τα Πάθη του Κυρίου, ας πάρουν τον αυγινό
δρόµο που πήραν οι Μυροφόρες, για ν’ ακούσουν απʹ το στόµα του αγαπηµένου Ιησού, το
χαίρετε! «Και καθώς είδοµεν αυτόν κρεµάµενον επί του Σταυρού, στεφανούµενον µε
άκανθας, κεντούµενον µε λόγχην, καί το πρόσωπον έχοντα άτιµον και εκλείπον παρά
τους υιούς των ανθρώπων (κατά τον Ησαΐαν), και τα άλλα πάθη υποµένοντα δια την
ιδικήν µας σωτηρίαν ούτως και σήµερον πρέπει, και πολλάκις πρέπει, να ίδωµεν αυτόν
νοερώς δια της πίστεως, ως νυµφίον ενστολισµένον µε το υπέρλαµπρον φως της
Αναστάσεως, εκβαίνοντα µεν από τον τάφον ως από νυµφικήν παστάδα, λάµποντα δε
υπέρ τον ήλιον». Και τότε, µέσα στο ανοιξιάτικο λυκαυγές καί στη λαµπροφωτισµένην
αυγή της Αναστάσεως, οποίος -σαν άλλος Ιωσήφ Αριµαθαίας ή Νικόδηµος- ενταφίασε
µέσα του το Χριστό, θα ιδεί νʹ ανοίγουν οι σκληροί βράχοι του µνήµατος και της καρδιάς,
και µαζί µε τον Κύριο θα ιδεί ν’ ανασταίνεται κι ο κόσµος ο δικός του, ο νεκρωµένος απʹ
την αµαρτία την εγκόσµια.
Η φιλολογία γύρω από την «εορτή των εορτών» καί την «πανήγυριν των πανηγύρεων»
είναι απέραντη. Για καµµιάν άλλη γιορτή δεν έχουν γραφτεί τόσα πολλά στην Ορθόδοξη
Εκκλησία µας, όσα για τη γιορτή του Πάσχα, την Ανάσταση του Χριστού µας. Γιατί η
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, µοιάζει σα να ξεπήδησε ολάκερη, πάµφωτη καί
πεντακάθαρη, µέσα από το µέγα µυστήριο της Αναστάσεως· κι αυτό είναι, που πάνω άπʹ
όλα την χαρακτηρίζει.
(Από το βιβλίο τον Π. Πάσχον ΕΡΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,
εκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

